
223

Inne
Bezpieczna i komfortowa praca to podstawa. Ważne, żeby niezbędne do tego rzeczy były 

zawsze w pobliżu.

Oferowane przez nas produkty pozwolą uczynić codzienne obowiązki bardziej 

przyjemnymi.

Mierniki gazowe  ..........................................................................................  224

Szafy  .....................................................................................................  225–226

Maty antyzmęczeniowe ...................................................................  227–228

Taśmy antypoślizgowe  ................................................................................  229

Sorbenty  ...............................................................................................  230–231

Chemia gospodarcza, ręczniki  ......................................................  232–233



224

MIERNIKI GAZOWE

MSA Miernik jednogazowy Altair Pro
Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.

 – obsługa jednym przyciskiem
 – znaczek przeprowadzenia testu kontrolnego (przez 24 godz.)
 – możliwość konfiguracji ustawień alarmu
 – bardzo wydajny alarm akustyczny, wizualny i wibracyjny
 – pełne rejestrowanie danych jako funkcja standardowa
 – posiada szeroki zakres sprawdzonych w praktyce, szybko reagujących 
i łatwych w zakładaniu sensorów serii 20

 – dostępne są konfiguracje O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 i SO2
 – wyświetlacz ułatwiający odczyty danych o stężeniach gazów
 – różnorodne opcje klipsa
 – wymienna, wysoce skuteczna i łatwo dostępna bateria CR2 zapewnia, 
że miernik będzie działał ponad rok, przy użytkowaniu przez standardowy 
tydzień pracy

 – posiada grubą, gumową obudowę, co zapewnia odporność na przenikanie 
wody i pyłu [IP67]

 – standardowo umieszczone w Altair Pro odporne mocowanie klipsa może być 
bezpiecznie umieszczone na ubraniu użytkownika

 – zdolność do szerokiego zakresu rejestracji danych stanowi standardowe 
wyposażenie

 – poprzez wbudowane łącze na podczerwień, dane są przekazywane do PC, 
gdzie informacje mogą być szybko i łatwo analizowane

46-14-004001 1/1 szt.

MSA Miernik wielogazowy  
Altair 4X
Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.

 – niezawodny detektor wielogazowy
 – mierzy stężenie O2, H2S, CO i gazów palnych
 – prawdziwa siła detektora Altair 4X pochodzi z nowej technologii czujników, 
które są wyposażone w specjalizowany mikroelektroniczny układ sterowania 
(ASIC)

 – ASIC zapisuje specyficzne parametry każdego pojedynczego czujnika, 
co pozwala na jego właściwe ustawienie i skompensowanie pomiarów, 
sygnał na wyjściu czujnika jest cyfrowy – o wiele mniej podatny na zakłócenia 
w porównaniu do sygnału analogowego

 – czujniki MSA XCell są zaprojektowane na średni okres pracy, dłuższy 
niż cztery lata

 – czujniki MSA XCell są stabilne, dokładne, zapewniają powtarzalność 
pomiarów, szybko reagują; wskaźnik zużycia czujnika daje użytkownikowi 
jednoznaczne ostrzeżenie, eliminując przerwy w obsłudze; mikroelektronika 
wewnątrz czujnika pozwala na szybsze reagowanie i czasy kalibracji

 – MotionAlert – aktywuje alarm, jeśli użytkownik pozostaje w bezruchu przez 
20 sekund

 – InstantAlert – pozwala użytkownikom na ręczne uruchomienie alarmu 
i ostrzeganie innych o niebezpiecznych sytuacjach

 – Potrójny System Alarmowy – zapewnia jasne i zrozumiałe powiadomienia 
wizualne, dźwiękowe oraz alarmem wibracyjnym

 – gumowa obudowa zapewnia niezrównaną trwałość, łącznie z odpornością 
na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m

 – obudowa jest odporna na przenikanie wody i kurzu [IP 67]
 – miernik posiada duże przyciski i wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
 – łatwy w obsłudze w każdym środowisku, nawet przy słabym oświetleniu
 – zapisuje do 500 zdarzeń dla szybkiego przeglądu zapisów kalibracji 
i alarmów

 – kompatybilny system GALAXY pozwala na automatyczne testowanie, 
kalibrację i ewidencję do 10 jednostek jednocześnie, co pomaga zmniejszyć 
wpływ błędu ludzkiego

 – automatyczna kalibracja mieszanką gazów pozwala zaoszczędzić czas 
i ilość zużytego gazu kalibracyjnego poprzez kalibrację wszystkich czujników 
jednocześnie

 – dostępny także pełen zakres akcesoriów

46-14-004002 1/1 szt.

MSA Miernik wielogazowy Altair 5X
Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.
 – może zostać skonfigurowany do monitorowania maksymalnie sześciu gazów 
z wykorzystaniem czujników katalitycznych, elektrochemicznych  
i na podczerwień, aby sprostać większości zastosowań

 – miernik Altair 5X jest wyposażony fabrycznie w pompkę oraz w czujniki serii 
MSA XCell dla gazów palnych, O2, H2S, CO oraz najnowsze dla SO2, Cl2 
i NH3

 – nowe sensory MSA XCell dzięki zainstalowanej mikroelektronice są wysoce 
stabilne, dokładne, zapewniające powtarzalność odczytu, szybko reagujące 
i trwałe, zaprojektowane na średni czas życia dłuższy niż cztery lata (więcej 
niż trzy lata dla SO2, Cl2 i NH3)

 – testy kontrolne w czasie krótszym niż 10 sekund i czas kalibracji poniżej 
60 sekund dla zwykłych konfiguracji

 – wskaźnik zużycia sensora informuje użytkownika o konieczności wymiany 
czujnika, eliminując przerwy w obsłudze

 – MotionAlert – aktywuje alarm, jeśli użytkownik pozostaje w bezruchu przez 
20 sekund

 – InstantAlert – pozwala użytkownikom na ręczne uruchomienie alarmu 
i ostrzeganie innych o niebezpiecznych sytuacjach

 – Potrójny System Alarmowy – zapewnia jasne i zrozumiałe powiadomienia 
wizualne, dźwiękowe oraz alarmem wibracyjnym

 – duży wyświetlacz LCD w wersji kolorowej lub monochromatycznej
 – odporny na przenikanie wody i kurzu [IP 65]
 – ergonomiczna budowa z dużymi gumowymi przyciskami zapewnia łatwą 
obsługę, nawet podczas noszenia rękawic

 – trwała gumowa obudowa wytrzymuje upadek z wysokości 3 metrów
 – zapisuje do 1000 zdarzeń dla szybkiego przeglądu zapisów kalibracyjnych 
i alarmów

 – kompatybilny system GALAXY pozwala na automatyczne testowanie, 
kalibrację i ewidencję do 10 jednostek jednocześnie, co pomaga zmniejszyć 
wpływ błędu ludzkiego

 – automatyczna kalibracja mieszanką gazów pozwala zaoszczędzić czas 
i ilość zużytego gazu kalibracyjnego poprzez kalibrację wszystkich czujników 
jednocześnie

46-14-004003 1/1 szt.

ATEX II 2G EEx ia IIC T4
–20°C do + 50°C

ATEX
II 1G Ex ia IIC T4, -40°C do +60°C, IP67
(Strefa 0 bez zainstalowanego sensora  
gazów palnych)
II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C do +60°C, IP67
(Strefa 1 z zainstalowanym sensorem  
gazów palnych)
CE 0080

ATEX
ALTAIR 5X (bez zainstalowanego 
sensora gazów palnych)
ATEX I M1 Ex ia I Ma
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C

ALTAIR 5X (z zainstalowanym sensorem 
gazów palnych)
ATEX I M1 Ex ia I Ma
ATEX II 2G Ex d ia mb IIC T3/T4 Gb,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C

ALTAIR 5XiR 
ATEX I M2 Ex ia e I Mb
ATEX II 2G Ex ia d e mb IIC T4 Gb,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C
CE 0080
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SZAFY

Topserw Szafa ognioodporna bezpieczeństwa, 
dwudrzwiowa, typ 90 min CSF232BAC
Przeznaczenie: bezpieczne przechowywanie produktów łatwopalnych; 
ognioodporność 90 minut.

 – wykonana z galwanizowanej stali o grubości 1-1,5 mm, pokrytej powłoką 
epoksydową metodą malowania proszkowego (grubość powłoki powyżej 
90 mikronów)

 – izolacja szafy z paneli z wełny mineralnej o wysokiej gęstości, pokrytej 
specjalną powłoką z materiału odpornego na wysoką temperaturę (800°C)

 – wykończenie wewnętrzne z ognioodpornych paneli MFC z materiału 
odpornego na substancje agresywne oraz zarysowania

 – system umożliwia automatyczne zamykanie drzwi w przypadku, 
gdy temperatura otoczenia przekroczy 50°C (zamek w górnej części drzwi)

 – wyposażona w zawory o ognioodporności 90 minut, zamykające otwory 
nawiewne i wywiewne szafy, kiedy temperatura otoczenia przekracza 70°C 
(w dolnej i górnej części szafy gwarantując wylot substancji lotnych i ciężkich 
chemikaliów)

 – króciec wywiewny o średnicy 100 mm w suficie szafy (nawiew na dole szafy)
 – zawiasy drzwi wykonane z materiału nieiskrzącego
 – termorozszerzalne uszczelki (30 mm) zgodne z DIN 1402
 – półki o regulowanej wysokości pokryte powłoką epoksydową, z uchwytami 
ze stali nierdzewnej o certyfikowanej nośności 60 kg (w standardzie 3 sztuki 
+ 1 dolna)

 – na dole szafy wysuwana paleta wychwytowa z kratownicą
 – punkt uziemiający w górnej części szafy
 – opcjonalne dodatkowe półki, systemy wyciągowe, filtro-wentylatory
 – gwarancja: 36 miesięcy

84-00-CSF232 1/1 szt.

CP Metalowa szafa ubraniowa na cokole z segmentami 
szer. 400 mm z dodatkowym podziałem
 – korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0 – 0,8 mm 
pokrytej farbą proszkową

 – cokół o wysokości 100 mm z ocynkowanej blachy
 – drzwi ze specjalnym profilem wzmacniającym osadzone na ukrytych 
zawiasach kołkowych

 – otwory wentylacyjne
 – ramka na etykietę na drzwiach
 – segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 400 mm
 – dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
 – wnętrze segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema 
przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 – cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczykami
 – wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
 – szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną 
nadane kolejne numery od 001

 – gwarancja: 24 miesiące

84-00-010000 1/1 szt.

RAL 2000 RAL 3003

RDS 0959030

RAL 7035

RAL 5021

RAL 1015

RAL 5012RAL 5010

RAL 7021RAL 6011

RAL 9010RAL 9006

EN 14470-1
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SZAFY

CP Metalowa szafa ubraniowa na stelażu z ławką 
z segmentami szer. 300 mm 
 – korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej 
farbą proszkową

 – stalowy stelaż z ławką o wymiarach zewnętrznych: wysokość 420 mm, 
głębokość 315 mm

 – siedzisko ławki z wysokiej jakości lakierowanego drewna bukowego 
lub wzmocnionych listew z tworzywa sztucznego 

 – drzwi ze specjalnym profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych 
zawiasach kołkowych

 – otwory wentylacyjne
 – ramka na etykietę na drzwiach
 – segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 300 mm
 – dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
 – wnętrze segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema 
przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 – cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczykami
 – wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
 – szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną 
nadane kolejne numery od 001

 – gwarancja: 24 miesiące

84-00-060000 1/1 szt.

CP Metalowa szafa ubraniowa na stelażu z ławką 
z segmentami szer. 400 mm z dodatkowym podziałem
 – korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej 
farbą proszkową

 – stalowy stelaż z ławką o wymiarach zewnętrznych: wysokość 420 mm, 
głębokość 315 mm

 – siedzisko ławki z wysokiej jakości lakierowanego drewna bukowego 
lub wzmocnionych listew z tworzywa sztucznego

 – drzwi ze specjalnym profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych 
zawiasach kołkowych

 – otwory wentylacyjne
 – ramka na etykietę na drzwiach
 – segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 400 mm
 – dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
 – wnętrze segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema 
przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego 
oraz z dodatkową metalową przegrodą

 – cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczykami
 – wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
 – szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną 
nadane kolejne numery od 001

 – gwarancja: 24 miesiące

84-00-100000 1/1 szt.

CP Metalowa szafa ubraniowa na cokole z segmentami 
szer. 300 mm
 – korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej 
farbą proszkową

 – cokół o wysokości 100 mm z ocynkowanej blachy
 – drzwi ze specjalnym profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych 
zawiasach kołkowych

 – otwory wentylacyjne
 – ramka na etykietę na drzwiach
 – segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 300 mm
 – dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
 – wnętrze segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema 
przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego 

 – cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczykami
 – wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
 – szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną 
nadane kolejne numery od 001

 – gwarancja: 24 miesiące

84-00-000000 1/1 szt.

RAL 2000 RAL 3003 RAL 5021RAL 1015 RAL 5012RAL 5010

RDS 0959030RAL 7035RAL 7021RAL 6011 RAL 9010RAL 9006

RAL 2000 RAL 3003 RAL 5021RAL 1015 RAL 5012RAL 5010

RDS 0959030RAL 7035RAL 7021RAL 6011 RAL 9010RAL 9006

RAL 2000 RAL 3003 RAL 5021RAL 1015 RAL 5012RAL 5010

RDS 0959030RAL 7035RAL 7021RAL 6011 RAL 9010RAL 9006
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MATY ANTYZMĘCZENIOWE

Wybór i zastosowanie odpowiednich mat  
pozwala zwiększyć wydajność pracy,  

zadowolenie pracowników oraz zmniejszyć  
liczbę wypadków przy pracy.

Pomożemy Ci wybrać właściwe rozwiązanie.

Doradca techniczny tel. 665 850 242

www.prosave.pl, prosave@prosave.pl

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Wearwell Mata antyzmęczeniowa Diamond Plate
Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki 
w wydajności pracy.

Dostępna w trzech wersjach dla optymalnego doboru: 

SMART: wersja ekonomiczna, w 100% z przetworzonej poliuretanowej gąbki, 
zapewnia świetną amortyzację.
SELECT: gąbka z dmuchanego PVC. Najlepiej sprawdza się przy pracy jedno, 
dwu-zmianowej.
SPONGECOTE: nitrylowa gąbka, pochłaniająca powtarzające się i długotrwałe 
naciski, cały czas powracając do pierwotnej postaci. Nie odkształca się, 
co oznacza dłuższą żywotność i  większą wydajność. Najlepszy wybór 
przy pracy trzy-zmianowej.

 – wierzchnia warstwa wykonana jest z PVC odpornego na ścieranie i działanie 
środków chemicznych

 – wzór płyty ryflowanej zapewnia przyczepność
 – żywotność maty jest 5 razy dłuższa niż tradycyjnych mat gąbkowych
 – posiada bezpieczne fazowane krawędzie ze wszystkich stron
 – antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181
 – grubość: 14 mm (SPONGECOTE i SELECT); 16 mm (SMART)
 – waga: 6,35 kg/m2 
 – nie zawiera silikonu
 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – dostępna w: 
•	gotowych	wymiarach:	61	x	91	cm,	91	x	152	cm;	
•	rolkach:	61	x	2286	cm,	91	x	2286	cm,	122	x	2286	cm	

(wersja SPONGECOTE), 152 x 2286 cm (wersja SPONGECOTE),  
183 x 286 cm (wersja SPONGECOTE); 

•	w	metrach	bieżących	szerokości:	61	cm,	91	cm,	122	cm	
(wersja SPONGECOTE), 152 cm (wersja SPONGECOTE),  
183 cm (wersja SPONGECOTE) 

•	oraz	pod	indywidualny	wymiar	i	kształt	(wersja	SPONGECOTE)

Wearwell Mata antyzmęczeniowa Ergodeck
Przeznaczenie: stosowana aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego 
skutki w wydajności pracy, a także zniwelować niebezpieczeństwo wypadków 
podczas pracy na śliskiej nawierzchni.

 – mata modułowa z wbudowanym, opatentowanym systemem łączeń „LockSafe”
 – zapewnia bezpieczne, amortyzujące podłoże
 – możliwość dołączenia bezpiecznych, fazowanych krawędzi
 – możliwość wymiany pojedynczego elementu
 – grubość: 22 mm
 – waga: 11,2 kg/m2

 – nie zawiera silikonu
 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – dostępna w wersjach:
•	HD	-	odporna	na	duże	obciążenie
•	GP	-	do	zastosowań	ogólnych
•	Comfort	-	tylko	dla	ruchu	pieszego
•	Smooth	-	gładka	(pod	ruch	kołowy)
•	antypoślizgowa

 – wszystkie ww. dostępne są w wersji pełnej lub drenażowej
 – wymiary: 46 x 46 cm – element maty, 15 x 46 cm – krawędź, 15 x 38 cm – 
narożnik zewnętrzny, 15 x 23 cm – narożnik wewnętrzny

 – dostępna również w wersji antystatycznej
 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolor: czarny lub szary, w zależności od wersji (każdy inny kolor dostępny 
pod zamówienie)

88-00-560000 1/1 szt.

 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolory: czarny, czarno-żółty

88-00-560000 1/1 szt. lub 1 mb
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MATY ANTYZMĘCZENIOWE

Wearwell Mata antyzmęczeniowa Starting Line Runner
Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki 
w wydajności pracy w warunkach suchych i mokrych. 

 – najbardziej uniwersalna mata antyzmęczeniowa
 – wytwarzana w unikatowym procesie z użyciem niezwykle wytrzymałego, 
w 95% przetworzonego materiału TPO

 – właściwości antyzmęczeniowe zyskuje dzięki wypukłym pęcherzykom
 – możliwość docinania i łączenia odcinków dla niestandardowych wymiarów, 
długości i szerokości

 – odporna na rozdarcia
 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – dzięki swojej lekkości (1/3 wagi maty gąbkowej) jest najłatwiejszą matą 
do zwinięcia i rozłożenia podczas sprzątania posadzki

 – łatwa w czyszczeniu
 – dostępna w: rolkach 0,91 x 22,86 m oraz metrach bieżących – szerokości 
0,91 m

 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolor: czarny

88-00-560000 1/1 szt. lub 1 mb

Wearwell Mata antyzmęczeniowa 24/Seven
Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki 
w wydajności podczas długotrwałej, stojącej pracy. 

 – bardzo wydajna 
 – wykonana z gumy kauczukowej (GR) lub nitrylowej (NBR) – odpornej 
na agresywne oleje i płyny

 – dzięki możliwości łatwego łączenia, mata zapewnia wsparcie zarówno 
na pojedynczym stanowisku, jak i  na całej posadzce

 – wystarczająco odporna, by wytrzymać pracę 24 godz. na dobę, a zarazem 
zapewnić odpowiednią amortyzację

 – posiada ukryte łączenia
 – grubość: 16 mm
 – waga: 14,6 kg /m2 mata pełna (Solid); 9,3 kg/m2 mata drenażowa (Open)
 – możliwość dołączenia sfazowanych, bezpiecznych krawędzi (dostępne 
oddzielnie)

 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – nie zawiera silikonu
 – dostępna w arkuszach 91 x 91 cm
 – możliwość wymiany pojedynczego elementu
 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolor: czarny

88-00-560000 1/1 szt.

Wearwell Mata antyzmęczeniowa Vitality
Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego 
skutki w wydajności pracy w warunkach suchych; najlepiej służąca pracownikom 
zmuszonym do odbywania swojej pracy na stojąco w jednym miejscu.

 – znakomicie amortyzuje
 – wykonana z poliuretanu
 – dzięki możliwości łatwego łączenia, mata zapewnia wsparcie zarówno 
na pojedynczym stanowisku jak i  na całej posadzce

 – ma opatentowaną konstrukcję
 – posiada ukryte łączenia
 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – możliwość dołączenia fazowanych, bezpiecznych krawędzi (dostępne 
oddzielnie)

 – nie zawiera silikonu
 – grubość 16 mm
 – waga 6,35 kg/m2

 – dostępna w arkuszach:
 – mata stanowiskowa (wbudowane fazowane krawędzie): 61 x 91 cm;  
61 x 152 cm; 91 x 152 cm

 – mata modułowa (do składania): 31 x 91 cm; 91 x 91 cm; 5 x 99 cm 
(krawędź)

 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolor maty: czarny, krawędź: żółty
 – dostępna jest również wersja z okrągłymi wypustkami (Doomed Vitality 503)

88-00-560000 1/1 szt. 

Wearwell Mata antyzmęczeniowa WorkRite 468
Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki 
w wydajności pracy zarówno w środowisku mokrym jak i suchym.

 – stanowi standard bezpieczeństwa i komfortu pracy dla wszystkich mat 
gumowych

 – zbudowana w całości z gumy kauczukowej
 – posiada oryginalną, lekką konstrukcję 
 – wbudowane fazowane krawędzie
 – łatwa w utrzymaniu czystości
 – higieniczne otwory umożliwiają swobodne odprowadzenie nadmiaru płynów
 – grubość: 14 mm
 – klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
 – nie zawiera silikonu
 – dostępna w rozmiarze 91 x 152 cm
 – maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 – kolor: czarny

88-00-560000 1/1 szt. 
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TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa gruboziarnista
Przeznaczenie: stosowana w miejscach silnie eksploatowanych, zabrudzonych, 
zabłoconych, pokrytych smarami, gdzie jest konieczna bardzo dobra 
i długotrwała ochrona antypoślizgowa, np. w przemyśle, przy pracach 
z pojazdami i sprzętem budowlanym, sprzętem leśnym i rolniczym, 
ciężarówkami.

 – składa się z dużych cząsteczek ściernych połączonych z plastikowym 
podłożem za pomocą silnego, trwałego polimeru

 – spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną 
warstwą

 – zapewnia odporną, wytrzymałą, antypoślizgową ochronę w miejscach silnie 
eksploatowanych

 – jest mocna i bardzo wytrzymała
 – charakteryzuje się odpornością na rozerwanie i większość chemikaliów
 – po pomalowaniu nie traci swych właściwości
 – otwarta struktura (ze względu na duże cząstki materiału ściernego) zapobiega 
zapychaniu się taśmy

 – długość rolki: 18,3 m
 – szerokość rolki: 25, 51, 102, 152, 610 mm
 – kolor: czarny

40-07-100000 1/1 szt.

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa ogólnego użytku
Przeznaczenie: stosowana w miejscach o intensywnym ruchu pieszym i lekkim 
kołowym, tj. klatkach schodowych, halach produkcyjnych, magazynach, rampach,  
na platformach, drabinach, podestach przy maszynach, przy taśmociągach 
i wałkach prowadzących w celu zapewnienia oporu/tarcia na rolce.

 – składa się z cząsteczek materiału ściernego, przyklejonych za pomocą 
trwałego i silnego polimeru do stabilnej wymiarowo taśmy syntetycznej

 – spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną 
warstwą

 – zapewnia bezpieczną, antypoślizgową powierzchnię
 – mocna i bardzo trwała – trwałość ok. 1 miliona przejść (około 3 lata, 
przy założeniu, że 1000 osób przechodzi codziennie)

 – charakteryzuje się odpornością na większość chemikaliów
 – łatwa w instalacji
 – znakomicie łączy się z większością suchych, czystych, gładkich powierzchni
 – długość rolki: 18,3 m
 – szerokość rolki: 19, 25, 51, 102, 152, 305, 610, 914 mm
 – kolory: czarny, przezroczysty, żółty, brązowy, zielony

40-07-200000 1/1 szt.

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa odkształcalna
Przeznaczenie: stosowana na powierzchniach nierównych, profilowanych.

 – składa się z cząsteczek materiału ściernego, przyklejonych za pomocą 
trwałego i silnego polimeru do miękkiej, dającej się formować folii aluminiowej

 – spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną 
warstwą

 – zapewnia bezpieczną, antypoślizgową powierzchnię
 – dopasowuje się do nieregularnych i profilowanych powierzchni, np. blachy 
ryflowanej

 – jest mocna i bardzo wytrzymała
 – charakteryzuje się odpornością na rozerwanie i większość chemikaliów
 – długość rolki: 18,3 m
 – szerokość rolki: 51, 102, 152, 610 mm
 – kolory: czarny, żółty

40-07-300000 1/1 szt.
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SORBENTY

Topserw Sorbent do oleju Industry BP201
Przeznaczenie: przy wycieku olejów, ropy i innych produktów ropopochodnych.

 – stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania 
wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników 
i przewodów hydraulicznych

 – nie chłonie wody, dlatego idealnie nadaje się do użycia w czasie deszczu 
 – mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (Melt Blown)
 – przeznaczona do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc 
oraz posadzek

 – zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów i innych 
produktów ropopochodnych na blatach roboczych i przy eksploatacji 
pojemników

 – dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
 – absorpcja opakowania: 113 l
 – typ: Microsorb First; rodzaj: mata Heavy Weight (wysoka gęstość)  
1- warstwowa; kolor: niebieski; wymiary: 0,4 x 0,5 m

88-60-020030 100 szt.

Topserw Sorbent uniwersalny w postaci rękawa GS1
Przeznaczenie: przy wycieku wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów 
ropopochodnych i nieagresywnych chemikaliów.

 – stosowany wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków 
komunikacyjnych, zatrzymywania i ograniczania wycieków spod maszyn, 
nieszczelnych pojemników, beczek i przewodów hydraulicznych 
oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych

 – dzięki swojej budowie, rękaw można dowolnie kształtować
 – stosowany do ochrony i powstrzymywania wycieków i rozlewów w ciasnych 
i trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach

 – zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów, 
rozpuszczalników na blatach roboczych, a także przy eksploatacji 
i magazynowaniu pojemników oraz beczek

 – absorpcja opakowania: 80 l
 – typ: Microsorb Flocks; rodzaj: rękaw; kolor: szary; wymiary: 0,075 x 1,2 m

88-60-020029 20 szt.

Topserw Zestaw mobilny MKP60
Przeznaczenie: przy wycieku wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów 
ropopochodnych i nieagresywnych chemikaliów; zapewnia natychmiastowy 
dostęp do sorbentów o zróżnicowanych kształtach, co w zasadniczy sposób 
decyduje o powodzeniu akcji usuwania rozlewów cieczy niebezpiecznych.

Skład zestawu:
 – pojemnik Kaddie (pusty) – 1 szt.
 – sorbent uniwersalny, LW mata 0,4*0,5 m, Microsorb First – 25 szt.
 – sorbent uniwersalny, rękaw 0,075*1,2 m, Microsorb Flocks – 5 szt.
 – sorbent uniwersalny, poduszka 0,25*0,25 m, Microsorb Flocks – 5 szt.
 – gogle ochronne bezpośrednio wentylowane, szybka z poliwęglanu – 1 szt.
 – rękawice nitrylowe 10 – 1 szt.
 – worek na odpady niebezpieczne (żółty) – 1 szt.
 – lekki kombinezon ochronny MicroMAX NS, Typ 5, 6, biały, XL – 1 szt.
 – półmaska ochronna Profile2, 2 filtry PRO2 ABEK1P3, rozmiar M/L, 
ReadyPak – 1 szt.

Absorpcja zestawu: 56 l.

88-60-020105 1/1 szt.
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SORBENTY

Topserw Sorbent chemiczny CR102
Przeznaczenie: przy przypadkowych wyciekach i rozlewach płynnych substancji 
chemicznych, nawet najbardziej agresywnych kwasów i zasad.

 – wchłania bardzo szybko do 20 razy więcej niż sama waży
 – mata wykonana jest jako sorbent jednowarstwowy, niegładzony (Melt Blown) 
o zwiększonej chłonności

 – stosowana do ochrony powierzchni roboczych w laboratoriach, 
fabrykach i magazynach przed niespodziewanym wyciekiem nieznanych 
i niebezpiecznych substancji

 – szybka i łatwa w użyciu
 – ma małe wymagania magazynowe (niewielka waga i objętość)
 – dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
 – absorpcja opakowania: 173 l
 – typ: Microsorb First; rodzaj: mata (rolka) Light Weight (niska gęstość) 
1-warstwowa; kolor: żółty; wymiary: 0,40 x 60 m

88-60-020033 2 szt.

Topserw Paleta (wanna) wychwytowa SJ300002
Przeznaczenie: doskonale nadaje się do składowania akumulatorów 
oraz beczek i pojemników z olejami czy chemikaliami, nawet najbardziej 
agresywnymi.

 – wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu
 – spełnia wymagania większości dyrektyw europejskich dotyczących palet 
(wanien) wychwytowych

 – stosowana do stałego wychwytywania wycieków lub jako miejsce dozowania 
płynów z pojemników i beczek

 – mocna, samoustawiająca się kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje 
się do czyszczenia

 – poszczególne moduły palet (wanien) można łączyć, aby uzyskać większą 
powierzchnię roboczą

 – w celu uszczelnienia krawędzi pomiędzy paletami (wannami) oraz trwałego 
ich połączenia, należy zastosować zestaw profili łączących i łącznika 
krzyżakowego

 – opcjonalna rampa podjazdowa, mocowana do modułu za pomocą 
zaczepów, o małym kącie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie 
ciężkich beczek przy pomocy wózków

 – antypoślizgowe żebrowanie rampy oraz platformy roboczej, zapewnia 
bezpieczną eksploatację beczek i pojemników

 – wymiary: 1600 x 800 x 150 mm; nośność: 1350 kg; waga: 24 kg; pojemność 
wychwytowa: 120 l; magazynowanie: 2 x 200 l

88-60-021107 1/1 szt.

Topserw Sorbent uniwersalny GR102
Przeznaczenie: wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczania szlaków 
komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych 
pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających 
bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych.

 – pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne 
i nieagresywne chemikalia

 – wchłania do 20 razy więcej niż sama waży
 – mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (Melt Blown) 
 – przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków i rozlewów w ciasnych, 
trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach 

 – zapobiega zagrożeniom spowodowanym przez wycieki olejów, 
rozpuszczalników na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników

 – dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
 – absorpcja opakowania: 173 l
 – typ: Microsorb First; rodzaj: mata (rolka) Light Weight (niska gęstość) 
1-warstwowa; kolor: szary; wymiary: 0,40 x 60 m

88-60-020034 2 szt.

Topserw Elastyczna osłona studzienki odpływowej
Przeznaczenie: do powstrzymywania wycieków i rozlewów przed 
przedostaniem się do wnętrza studzienek.

 – charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją
 – składa się z bardzo wytrzymałej, doskonale widocznej, żółtej warstwy 
wierzchniej, odpornej na częste używanie i ścieranie oraz lepkiej warstwy 
spodniej, która doskonale uszczelnia otwór studzienek (kanalizacyjnych, 
ściekowych, odpływowych lub innych)

 – jest wykonana z odpornego na chemikalia poliuretanu, który nie przepuszcza 
wody, oleju ani wielu innych środków chemicznych

 – niezwykle elastyczna, dopasowuje się do nierównych powierzchni i tworzy 
tymczasowe, szczelne uszczelnienie studzienek wielokrotnego użycia

 – do utrzymania w czystości wystarczy ciepła woda z mydłem
 – w zależności od wielkości otworu studzienki, należy zastosować osłonę 
o odpowiednim rozmiarze tak, aby wystawała poza otwór studzienki, 
co najmniej 75 mm z każdej strony

 – wymiary: 600 x 600 mm

88-60-021108 1/1 szt.
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CHEMIA GOSPODARCZA, RĘCZNIKI

STOKO Krem do rąk Stokolan
Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji rąk.

 – szybko się wchłania
 – emulsja typu „olej w wodzie” (O/W)
 – nie pozostawia tłustego filmu
 – działa kojąco na skórę
 – zawiera mocznik i glicerynę
 – odżywia skórę i utrzymuje jej świeżość w wymagających środowiskach pracy
 – łagodzi i zmniejsza podrażnienia
 – wzmacnia naturalną regenerację skóry
 – regularnie stosowany, pomaga utrzymać skórę gładką i delikatną
 – perfumowany lub bezzapachowy
 – poddany ocenie zgodnie z HACCP (formuła bezzapachowa) – nie szkodzi 
wartości zdrowotnej i jakości produktów

 – nie zawiera silikonu
 – należy stosować w czasie przerw oraz po zakończeniu pracy
 – pojemność: 100 ml

90-20-020100 1/1 szt.

Krem do rąk Linea Vit
Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji rąk.

 – glicerynowo-cytrynowy
 – zawarte w nim składniki zapewniają  
dłoniom właściwą pielęgnację

 – wzbogacony wyciągiem z cytryny oraz witaminami A, E i prowitaminą B5
 – zawiera allantoinę i lanolinę
 – pojemność: 100 ml

80-20-040100 1/1 szt.

Krem do rąk Anida
Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji rąk.

 – glicerynowo-aloesowy łagodzi podrażnienia, doskonale nawilża, osłania 
i regeneruje skórę narażoną na działanie niekorzystnych czynników 
zewnętrzych

 – glicerynowo-cytrynowy nawilża i lekko natłuszcza skórę, działa 
wygładzająco; dzięki zawartości ekstraktu z cytryny rozjaśnia skórę rąk, 
a systematycznie stosowany, chroni dłonie przed niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych

 – glicerynowo-witaminowy zawiera witaminy A i E, które neutralizują wolne 
rodniki i wspomagają regenerację naskórka; witamina A zmniejsza 
przebarwiania i wygładza szorstką skórę, witamina E nawilża i uelastycznia, 
chroni ręce przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych; łatwo 
się wchłania, nawilża i natłuszcza skórę

 – regenerujący krem zawiera naturalną oliwę z oliwek, bogatą w nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NNKT); skutecznie pielęgnuje, natłuszcza i nawilża skórę 
oraz opóźnia efekty jej starzenia; dzięki witaminie E, prowitaminie B5 i roślinnej 
keratynie doskonale odżywia i regeneruje płytkę paznokci

 – pojemność: 75 ml, 100 ml

80-20-030100 1/1 szt.

Mydło w kostce Rubis
Przeznaczenie: do mycia rąk.

 – skutecznie usuwa zabrudzenia
 – pielęgnuje skórę
 – zawiera dodatkowe składniki odżywcze, nawilżające
 – 100 g

80-00-100100 1/1 szt.

Mydło w kostce Maryna
Przeznaczenie: do mycia rąk.

 – delikatnie nawilża i pielęgnuje skórę
 – dostępne rodzaje: kwiat hiacyntu, kwiat konwalii, kwiat bzu, kwiat magnolii, 
miodowo-kremowe, super krem

 – posiada wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach
 – opakowanie: papier nabłyszczany
 – 100 g

80-00-110000 1/1 szt.
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Pasta Black-out®
Przeznaczenie: do mycia rąk.

 – skutecznie zmywa smary, farby i inne trudno usuwalne zanieczyszczenia
 – gęsta, o przyjemnym zapachu
 – nie podrażnia skóry rąk, na co wskazują testy dermatologiczne 
przeprowadzone w Akademii Medycznej w Gdańsku

 – zawiera mydło, środek powierzchniowo czynny, środki pielęgnacyjne 
oraz wypełniacze, co daje wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń 
i nie powoduje wysuszania skóry rąk

 – opakowanie: 500 g

80-10-110500 1/1 szt.

Pasta BHP Chemika
Przeznaczenie: do mycia rąk.

 – mydlano-detergentowa lub ścierna
 – skutecznie usuwa silne zabrudzenia olejami, smarami, tłuszczami, sadzą itp.
 – doskonale sprawdza się w warsztatach mechanicznych, zakładach pracy 
oraz w gospodarstwach domowych

 – opakowanie: 500 g

80-10-300500  mydlano-detergentowa 
80-10-301500  ścierna 1/1 szt.

Pasta BHP Kolor Plus 2
Przeznaczenie: do mycia rąk.

 – dzięki wieloskładnikowej formule, posiada szerokie spektrum działania 
w zakresie usuwania z dłoni szczególnie uporczywych zabrudzeń takich jak: 
tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdza, lakiery, farby poligraficzne, 
kleje

 – zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami 
(pochodne oleju kokosowego oraz lanoliny)

 – naturalny poziom pH zapewnia łagodne działanie
 – specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną 
skuteczność mycia i dzięki temu, że jest lżejsze od wody łatwo spłukuje się, 
nie powodując zatykania elementów kanalizacji

 – przebadana dermatologicznie i przyjazna dla środowiska – ulega 
biodegradacji

 – dostępne opakowania: ½ l, 5 l, 10 l 

80-10-090000 1/1 szt.

Ręczniki frotte
Przeznaczenie: do osuszania rąk i ciała.

 – łazienkowe i kąpielowe
 – bogata kolorystyka
 – różne gramatury i wykończenia
 – pętelkowe lub strzyżone
 – gładkie lub żakardowe
 – wielokolorowe lub jednobarwne
 – obszywane lub wykończone bordiurą

81-00-000000 1/1 szt.


